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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Господарський процес» 
складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є господарські та інші спори, які розглядають 
господарські суди в межах встановленої для них підвідомчості та підсудності.  

Міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право України, Організація судових та 
правоохоронних органів України, Господарське право, Цивільний процес, Організація юридичної 
служби на підприємстві. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основні поняття дисципліни. Загальні положення господарського процесу 
2. Порядок розгляду справ в господарському суді 
3. Виконання судових рішень, ухвали, постанови. Провадження в окремих справах 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Господарський процес» є:  
1) показати роль господарських судів, як спеціалізованих судів та особливості їх 

діяльності на сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави; 
2) здобути основоположні знання у галузі господарського процесуального права 

України. 
 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарський процес» є: 
1) сформувати у студентів чітке уявлення про правовий статус господарського суду. 
2) здійснити аналіз чинного господарського процесуального законодавства. 
3) виявити вади у правовому регулюванні вирішення господарських спорів. 
4) визначити напрямки подальшого розвитку господарського судочинства. 
5) розглянути підходи, що склалися в науковій літературі з тих чи інших питань. 
6) підвищити правову культуру студентів, підготувати до майбутньої професійної діяльності. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
1) систему господарських судів та їх місце в судовій системі України; 
2) порядок вирішення господарських спорів в досудовому порядку; 
3) порядок звернення до господарського суду за захистом своїх прав; 
4) порядок вирішення господарських спорів в судовому порядку; 
5) правове становище учасників господарського процесу; 
6) правове становище суддів господарського суду; 
7) порядок перегляду судових рішень в порядку апеляційного та калійного 

провадження; 
8) порядок виконання рішень господарського суду; 
9) значення рішень третейських судів та порядок їх оскарження в господарському суді; 
10) законодавство, що регулює діяльність господарських судів та порядок здійснення 

ними господарського судочинства. 
вміти : 
1) правильно складати документи, які застосовуються при вирішенні господарських 

спорів в досудовому порядку (претензію, відповідь на претензію); 
2) правильно складати документи, що подаються до господарського суду (позову заяву, 

відзив на позовну заяву, зустрічний позов, клопотання); 
3) застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /________ кредитів ECTS 
 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основні поняття дисципліни. Загальні положення 

господарського процесу 
Тема 1. Вступ до дисципліни, її основні поняття. Господарські суди 
Тема 2. Звернення до господарського суду та досудове врегулювання господарських 

спорів 
Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам України. Судові 

витрати та процесуальні строки в господарському процесі 
Тема 4. Докази і доказування в господарському процесі. Запобіжні заходи 
Тема 5. Учасники господарського процесу 
 
Змістовний модуль 2. Порядок розгляду справ в господарському суді 
Тема 6. Позов у господарському процесі. Вирішення господарських спорів у першій 

інстанції 
Тема 7. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 
Тема 8. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Перегляд судових рішень 

Верховним Судом України 
Тема 9. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими 

обставинами 
 
Змістовний модуль 3. Виконання судових рішень, ухвали, постанови. 

Провадження в окремих справах 
Тема 10. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду 
Тема 11. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання 
Тема 12. Провадження у справах про оскарження рішення третейських судів та про 

видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів 
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